
إن فاعل الكبرية خالد خملد يف النار؛ فلو أن هذا الرجل كما  :من هؤالء ؟ هؤالء املعتزلة واخلوارج؛ يقولون: الشيخ

 ؛أفىن عمره يف طاعة اهللا يف كل طاعة تقرب إىل اهللا مث فعل كبرية واحدة فهو خالد خملد يف النار :قال ابن القيم

إن اهللا يأمر  (( :الذي أمر به عبادهاهللا عز وجل خالف العدل الذي هو وصف  ,هذا سوء ظن باهللا ,أعوذ باهللا

  بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى )) .

وبالجملة فمن ظن به خالف ما وصف به نفسه ووصف به رسله؛ أو عطل حقائق ما وصف به " : الطالب

  ."نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء 

مثلة يظنون املكاملمثلة مثال،   ,ن ظن به خالف ما وصف به نفسه ووصفت به رسله ظاهرم: طيب, األول الشيخ

فقد ظن به ظن السوء؛ أما املمثلة فظن  ,هؤالء املعطلة ,به خالف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله؛ أو عطل

عطلوا ما وصف به نفسه  أما املعطلة فهم شبهوا اهللا بالناقص أوال مثو قص؛ االسوء يف حقهم أم شبهوا اهللا بالن

 ,وأن مرادها كذا وكذا ,ثانيا، مث ظنوا ظن السوء باهللا يف البيان واهلدى؛ ألننا إذا قلنا إن ظاهر النصوص غري مراد

(( والتضليل؛ وهذه مسألة خطرية، الذي يقول:  عميةفإن ذلك يستلزم أن يكون اهللا تعاىل خياطب عباده مبا فيه الت

ن هذا ملبس مضلل؛ واهللا شك أ إن املراد بقدريت ومل يبني ؟ ال :ويقول ,بقدريت :لويقو  ))لما خلقت بيدي 

وهلذا يلزم على مذهب أهل التعطيل من اللوازم الباطلة ما ال ميكن  يبين اهللا لكم أن تضلوا )) ((عزوجل يقول: 

  أن يقوله مسلم.

أو أن بينه وبين خلقه  ,ن إذنهبدو عنده ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع " : الطالب 

 ,ويتوسلون بهم إليه ,وسائط يرفعون حوائجهم إليه؛ أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه

فقد ظن به أقبح الظن ويرجونهم, ويخافونهم  ,فيدعونهم ويحبونهم كحبه ,ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه

  ."وأسوئه 

يرفعون  ,مثال ناس جيعلون بني اهللا وبني خلقه وسائط هوكل مشرك، كل مشرك؛ فيهؤالء من ؟ النصارى : الشيخ

حاجام إىل اهللا ذه الوسائط؛ ويظنون أن اهللا تعاىل لن يقبل شيئا إال ؤالء الوسائط؛ بل وأنه ال يسمع شيئا 

دعوا اهللا م، يدعوهم ي ما هو ,وال يعلم شيء إال ذه الوسائط؛ وشر منهم من يدعوا هؤالء الوسائط مباشرة

من ذا الذي يشفع عنده إال  ((وجل يقول:  واهللا عز ,شك ال األولون وال اآلخرون هم؛ هؤالء مشركون بال

وكم من ملك في السموات ال تغني شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن اهللا لمن يشاء  ((ويقول:  بإذنه ))

إنه ميكن أن يشفع هذا الويل  :كيف يأيت إنسان ويقول  ))ارتضى  ال يشفعون إال لمنو  ((ويقول:  ويرضى ))

  أو هذا النيب بدون إذن اهللا هذا تكذيب للقرآن .



بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به  هومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال" : الطالب

  ."خالف حكمته وخالف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء 

  مثل من ؟  ,نعم أي: الشيخ

  الصوفية ؛ : الطالب

أنا أتقرب  :ويقول ,أو يتمتع بالنظر إليها ,رأة بشهوة مثالملمثال لو كان ينظر إىل ا ,فيه ناس كثري أراهم: الشيخ

أن ما شاء اهللا ما بقي عليك إال  ,، كمال صنعتهاهللا عز وجل ألنين أفكر يف كمال خلقة  ,إىل اهللا ذا النظر

 :يقول , لكن إذا رأيتأبدا ما عندي نية وال شيء :يقول ,؟ على كل حال فيه من يقول هذاتفكر يف هذا 

، على زعمه مبعصيته وأتفكر يف كمال خلقة اهللا؛ اآلن هذا يتقرب إىل اهللا مباذا ؟ ,سبحان اهللا أحسن اخلالقني

  فمن ظن أن هذا قربة إىل اهللا فقد ظن باهللا ظن السوء .

ما يقولون إنه  ,سامل , ألن املرجئة يقولون: إنههذا الشيخ: ال، ما يدخل يف جئة أيضا ؟ر فيه امل : يدخلالطالب

  تقرب إىل اهللا .

أو من فعل ألجله شيئا لم يعطه أفضل  ,من ظن به أنه إذا ترك ألجله شيئا لم يعوضه خيرا منه" و : الطالب

  ."فقد ظن به ظن السوء  ,منه

وطفق ((  ليه الصالة السالم ملا دعى باخليلع نف الواقع، سليماألن هذا خالف احلكمة وخال ,نعم: الشيخ

سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء  ((وهو الريح  ,أخلف اهللا عليه ما هو خري منه ))مسحا بالسوق واألعناق 

 خريا منه؛ كذلك من فعل شيئا ه اهللاعوض ,هللاملا ترك هذا  غدوها شهر ورواحها شهر )) حيث أصاب)) ((

  من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )) . ((ألجله أعطاه اهللا أفضل منه 

جرم وال سبب من العبد إال بمجرد على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير  ومن ظن به أنه يغضب" : الطالب

  ."المشيئة ومحض اإلرادة فقد ظن به ظن السوء 

 ,وهؤالء هم اجلهمية ومن وافقهم ,إن اهللا يفعل رد املشيئة :ويقولون ,لل واحلكمهؤالء الذين يبطلون الع: الشيخ

إن اهللا منزه عن  :وأظن األشاعرة كذلك؛ وهلذا يقولون ,يفعل بغري حكمة ,إن اهللا ليس له حكمة :يقولون

ها؛ واألبعاض مثل األغراض واألعراض واألبعاض؛ عن األعراض مثل احملبة والرضى والكراهية والسخط وما أشبه

بدون أن يكون هناك مرجح  ,إن اهللا ما له حكمة يفعل ما يريد :يقولون ,األغراض مثل احلكمةاليد والعني؛ و 

  للفعل أو ترك .



ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه " : الطالب

  ."ه ظن السوء وظن به خالف ما هو أهله وال يعطيه ما سأله فقد ظن ب

لكن قد يقع من بين آدم، قد يقع من بين آدم أن يظن باهللا هذا الظن  ,هذه ال أعرفه طائفة معينة لذلك: الشيخ

نه ظن سوء شك أ بأن من صدق اهللا يف الرغبة والرهبة واللجوء إليه والرجاء فإن اهللا خييبه؛ وهذا ال ,والعياذ باهللا

وإذا جلأ العبد إليه بصدق فإنه يعصمه؛ وهلذا أمرنا عند قراء القرآن  ,أكرم من خلقهاهللا عز وجل  ألن ,باهللا

باالستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم من أجل العصمة من وساوسه وأن حيول بيننا وبني فهم كتاب اهللا والتلذذ 

  بقراءته .

متىن الشهادة وكان راغبا فيها بلغه اهللا منازل الشهداء؛ ويف اآلية ابن من شيخ أحسن اهللا إليك ! سبق أن  :السائل

  . ال جيازي على العمل إال بعد أن يعمل به؟ :قال ويعلم الصابرين )) ((القيم قال يف قوله تعاىل: 

س شبهة قال: أليردا على قول من أورد على هذا  ويعلم الصابرين )) ((بذلك ملا قال:  هقصد, ال، ال الشيخ:

بلى؛ ولكن العلم الذي قبل أن يصربوا هذا ال يرتتب عليه اجلزاء؛  :اهللا عاملا بالصابرين قبل أن يصربوا ؟  اجلواب

   فمراده رمحه اهللا بالكالم على آية معينة .

  . واحلديث ؟ السائل:

قامت مقام العمل أجر العامل، يعين هذه النية الصادقة تعاىل ألن هذا أعطاه اهللا  ,احلديث نعم صحيح الشيخ:

  ما فيه إشكال . ,فكأنه عمل

اهللا سبحانه وتعاىل برغبة ورهبة وظن باهللا سبحانه وتعاىل أن ال جييب دعائه ألنه يأكل  دعاإنسان إذا  السائل:

  هل هذا يدخل يف الظن باهللا ظن السوء ؟ ,يأكل الرباألنه أموال الناس بالباطل أو 

  مستهزئ باهللا؛ كيف تدع اهللا وأنت تعرف أنه ما جييبك؟  أنا أعتقد أن الذي يفعل ذلك الشيخ:

  كلما انتهت الصالة يدع اهللا سبحانه وتعاىل ؟  , بعض الناسهو يقول كذا السائل:

يتهم  ماما يصلح، ال تفكر أن أحدا يدع اهللا إال وهو يؤمل اإلجابة؛ قد يتهم نفسه لكن يف جانب اهللا  الشيخ:

رّيح مادام أنك تعرف أنك غري مقبول ال أنت وال دعائك  ,نفسكرّيح  , ونقولحيسرت ن ناهللا بعدم اإلجابة؛ ولك

  اإلنسان يرجوا اهللا سبحانه وتعاىل ما عمل شيئا .أن ال نفسك؛ فاإلنسان يلح ويرجوا؛ لو 

يبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خالف به إذا عصاه لما يثيومن ظن به أنه يث" : الطالب

  ."ما تقتضيه حكمته وحمده وخالف ما هو أهله وما ال يفعله 



؛ إنسان مثال يفعل املعصية ويقول , بل هو استهزاء وسخريةهذا معلوم واضح؛ هذا من أكرب سوء الظن: الشيخ

  قد ظن باهللا ظن السوء.بين عليها، هذا ال أحد يفعل هذا الفعل إال وهو أث اللهم

اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه  ثموأوضع في معاصيه " ومن ظن به أنه إذ أغضبه وأسخطه : الطالب

وذلك  ,ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجوا بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء

  ."زيادة في بعده من اهللا وفي عذابه 

  جنس الشرك الذي سبق ذكره .هذا من : الشيخ

تسليطا مستقرا دائما في  هومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى اهللا عليه وسلم أعداء" : الطالب

وظلموا أهل بيته وسلبوهم  لما مات استبدوا باألمر دون وصيه,ف ,وابتاله بهم ال يفارقونه ,حياته وفي مماته

أهل ا من غير جرم وال ذنب ألوليائه و وكانت العزة والغلبة والقهر ألعدائه وأعدائهم دائم ,حقهم وأذلوهم

ديلهم دين نبيهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه بهم وتوهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقالحق 

بل حصل هذا  ,وجنده وال ينصرهم وال يديلهم بل يديلهم أعدائهم عليهم أبدا أو أنه ال يقدر على ذلك

مبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته يسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما البغير قدرته وال مشيئته، ثم جعل 

إنه قادر على أن ينصرهم يجعل لهم الدولة  :سواء قالوا ,فقد ظن به أقبح الظن وأسوئه ,تظنه الرافضة

وذلك من ظن السوء  ,فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده ,والظفر أو أنه غير قادر على ذلك

وال ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم؛ وكان الواجب أن  ,به

 :فقالوا ,واستجاروا من الرمضاء بالنار ,يفعل خالف ذلك؛ لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه

فإنه ال يقدر على أفعال عباده وال هي داخلة  ,نصر أوليائههللا وال له قدرة على دفعه و يئة الم يكن هذا بمش

  ." ن إخوانهم المجوس والثنوية بربهمظ فظنوا به ,تحت قدرته

كما عرفتم يشري ا رمحه اهللا إىل الرافضة؛ الرافضة يقولون إن الصحابة رضي اهللا عنهم ملا   : هذه اجلملةالشيخ

ووصيه هو علي بن أيب طالب؛ ويقولون إن الرسول  ليه وسلم استبدوا باألمر دون وصيه,هللا عمات النيب صلى ا

واستبدوا  ,وأن أبا بكر وعمر والصحابة ظلموا علي بن أيب طالب ,صلى اهللا عليه وسلم أوصى باخلالفة لعلي

"  :على منرب الكوفة يعلن وكان يقول ,مع أن علي بن أيب طالب بايعهما واستجاب هلما ومل يعارض ,باألمر دونه

 :عثمان وأحيانا ال يقول يسكت، ومع ذلك يقولون :أحيانا يقول "خير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 

إن هذين الرجلني ظاملان عاصيان فاسقان كافران منافقان نسأل اهللا العافية؛ مث يقولون أيضا الصحابة كلهم ارتدوا 



كفارا إال نفرا قليال فهم بقوا على اإلسالم؛ وهذا الشك أنه طعن يف اهللا ويف كتاب اهللا ويف سنة   ,على أدبارهم

   حىت الذين يوالوم هو طعن فيهم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف الصحابة أنفسهم

تار لنبيه مثل هؤالء ينايف إذا كان الصحابة ذه املثابة فإن كون اهللا عزوجل خي :أما كونه طعنا يف اهللا فإننا نقول

ألن احلكمة تقتضي أن خيتار اهللا لصحبة نبيه خري اخللق؛ وأما كونه طعنا يف شريعة اهللا فألن الشريعة إمنا  ,احلكمة

وصلت إلينا عن طريقهم؛ من الذي نقلها لنا ؟ الصحابة؛ فإذا كان الناقل كافرا مرتدا فكيف ميكن أن نقبل مبا 

وأقروا هلم باخلالفة  ,يف الصحابة حىت من والوهم فظاهر؛ ألن املوالني هلم كلهم بايعوهمنقل؛ وأما كونه طعنا 

وعمر وأقروا هلم بالفضل؛ وهل أحد أجربهم على ذلك ؟ أبدا مل جيربهم أحد على ذلك؛ كانوا يعارضون أبا بكر 

م يف هذا األمر العظيم؛ فهم فكيف ال يعلنون خالفه ,ويعلنون خالفهم ,يف املسائل البسيطة اخلالفية يف الفقه

يعين يتهمون من يوالوم كعلي بن أيب طالب باملداهنة وعدم  ,بني أمرين؛ إما أن يتهموهم باملداهنة يف دين اهللا

عدم إنفاذ وصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإعالا؛ وإما أن ينهزموا ويقولوا إنه ال وصية و  ,األخذ مبا جيب

ا وقع، أن األمر كان كما وقع؛ وكيف ميكن اهللا هلذين الظاملني الفاسقني املنافقني الكافرين لعلي وأن األمر كان كم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يضجيع ابل أن يكون ,خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمته اأن يكون

؛ ما أدري عن الرافضة هذا املسلم وسلم سلم عليهم أيا كان إىل جنبه، إذا سلم أحد على الرسول صلى اهللا عليه

؛ فعلى كل حال هؤالء ا؛ ولكن الزم قوهلم أال يسلموا عليهم؟ إذا سلموا على الرسول هل يسلمون عليهما أم ال

  الشك أم ظنوا باهللا ظن السوء وأقبح السوء وأسوء الظن ـ نسأل اهللا العافية .

بعد من يب إذا عصاه؛ فإذا عصى املرء مث تاب ن به أنه يثبارك اهللا فيك ! يقول ابن القيم: ومن ظشيخ : السائل

   أولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات )) ؟ ((اللهم أثبين عليها استدالال بقوله تعاىل:  :فقال ,املعصية

 :، يشرب اخلمر ويقولهابين عليأثاهللا  :بعد التوبة ؛ لكن هذا يفعل املعصية ويقولأي ال، أثبين عليها : الشيخ

  نعم هذه طاعة . ,اللهم إين سلك أن تقبل مين

هل  ,العصيةهذه وهو مصر على  ,اللهم اهدين :الذين يصرون املعاصي ملا تأتيهم نصيحة يقول: بعض السائل

   يكون داخل يف ظن السوء ؟

  , أو أراد بس دفع املالمة عنه. هل إنه صادق ,ما ندري عن قلبه: الشيخ

   هذا يا شيخ..الظاهر : السائل

هل منعك اهللا  :ألن نقول ,ولكن هذا ليس بدافع للمالمة ,نعم هو ظاهر حاله أنه يريد دفع املالمة فقط: الشيخ

  اهلدى ؟ أبدا، أمرك باهلدى ودلك عليه .



   ما هي الثنوية ؟: السائل

 ,إن للعامل خالقني اثنني النور والظلمة؛ فالنور خيلق اخلري : يقولون ,هؤالء طائفة من اوس ,الثنوية: الشيخ

ألنه نور والظلمة  ,بل يقولون إن النور أفضل من الظلمة ,ومع ذلك ليسوا يقولون إما سواء ,والظلمة ختلق الشر

 نهذا فهي قاصرة من هذا الوجه؛ ,وآثار الظلمة الشر ,وأيضا آثار النور اخلري , فهو يف ذاته أفضل منه,ظلمة

الذي ال أول له، وهلم يف  إن النور قدمي، والقدمي عندهم مبعىن األزيل :ها؛ الوجه الثالث: يقولونوجهان يف قصور 

يعين حىت الثنوية ملا قالوا بأن للعامل  ,الظلمة قوالن: قول إا حمدثة، وقول إا قدمية؛ إذا فالنور أفضل من الظلمة

النور أفضل من هذه الوجوه الثالثة؛ ولعلك قد مسعت قول أن بل عندهم  ,خالقني مل يقولوا بتساوي اخلالقني

  املتنيب وهو خياطب ممدوحه :

  أن املانوية تكذب ختّرب دك من يد   وكم لظالم الليل عن

الظلمة ختلق الشر، إذا كنا يف الليل جييء اخلري وإال ما جييء ؟ ال ما جييء؛  :نوية يقولون: يعين نعمة؛ خترب املايد

نوية اال عندهم ما جييء، الظلمة موجبها الشر؛ فهو يقول ظالم الليل جيينا اخلري منك؛ فهو يدل على أن امل ,ال

, وإال الشك بل هي ختلق اخلري أيضا؛ هذا على كل حال شاعر ,وأن الظلمة ليست ال ختلق إال الشر ,تكذب

  ن األمر كله بيد اهللا عزوجل .أ

وأنه أولى بالنصر والظفر  ,مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن كل مبطل وكافر ومبتدع" و : الطالب

ء؛ فإن غالب فأكثر الخلق بل كلهم إال من شاء اهللا يظنون باهللا غير الحق ظن السو  ,والعلو من خصومه

ولسان حاله يقول ظلمني  ,الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه اهللا بني آدم يعتقد أنه مبخوس

ومن  ,ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره وال يتجاسر على التصريح به ,ا أستحقهربي ومنعني م

 من؛ فاقدح زنادا اياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزنادنفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطو فتش 

ومالمة له واقتراحا تبا على القدر ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تع شئت ينبئك شراره عما في زناده؛

  ." وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ,عليه خالف ما جرى به

يش أنا أكثر أستحق أكثر من كذا، ملاذا ال وبالقدر؛ القدر يقولون هذا ظلم لفيكون حينئذ كافرا بالشرع : الشيخ

ك رجل ال أصل الفالنية؛ وذايلة ويعطي فالن وفالن كذا وكذا، أنا أحق م، أنا من أبناء القب هذا, يعطيين اهللا إال

مع ظنه اهللا عز وجل, من الدراهم أو من العلم أو من اجلاه وأنا ال أعطى؛ فيعرتض على  , كيف يعطى هذاله

  .ـظن السوء باهللا من ناحية الشرع ـ اهللا املستعان 



ذي تنجوا من وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؛ فإن تنجوا منها  ,فمستقل ومستكثر" : الطالب

   ."خالك ناجيا عظيمة وإال فإني ال إ

 وصية ابن القيم رمحه اهللا ينبغي أن جنعلها على كل حال يا إخواين , اهللا أكرب,ال أظنك :ال إخالك أي: الشيخ

من وجد  (أعيننا؛ فتش نفسك هل أنت سامل؛ إن كنت ساملا فقد قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: نصب 

ومن وجد سوى ذلك فال يلومن إال  ( :تكن ساملا فقد قال اهللا يف احلديث نفسه ملوإن خيرا فليحمد اهللا ) 

 ،والعاقل إذا الم نفسه عدهلا، كل إنسان يالم فسوف يعدل نفسه عما يالم به؛ فأنتم فتشوا أنفسكم نفسه )

انظروا يف قلوبكم، انظروا يف أعمالكم، انظروا يف أخالقكم، انظروا يف معاملتكم مع اهللا، أوصي نفسي وإياكم 

  اهللا املستعان . ,ويزن نفسه قبل أن توزن ,ذا حىت حياسب اإلنسان نفسه قبل أن حتاسب

كل وقت من ظن   هليستغفر وليتب إلى اهللا تعالى و  ,فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع" : الطالب

  ." .هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر التيوليظن السوء بنفسه  ,بربه ظن السوء

اللهم قني شر نفسي وألهمني  نعوذ باهللا من شرور أنفسنا ) ( (وهلذا كان الرسول يقول يف خطبته: : الشيخ

  رشده ) .

فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين  ,المركبة على الجهل والظلم ,ومنبع كل شر" ... : الطالب

المنزه  ,الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة ,وأعدل العادلين وأرحم الراحمين

وصفاته كذلك  ,عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه؛ فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه

   ه كلها حسنى:ورحمة وعدل؛ وأسماؤ ة وأفعال كذلك، كلها حكمة ومصلح

  فال تظنن بربك ظن  سوء     فإن اهللا أولى بالجميل

  وكيف بظالم جان جهول  تظنن بنفسك قط خيرا وال 

  وقل يا نفس مأوى كل سوء   أيرجى الخير من ميت بخيل

  مستحيلكالكذاك وخيرها       وظن بنفسك السوء تجدها

  هب الرب الجليلوما بك من تقى فيها وخير    فتلك موا

  ".من الرحمن فاشكر للدليل     وليس بها وال منها ولكن

  ...حاجة فيه ما  أظن معناها واضحواهللا أبيات جيدة؛ : الشيخ



وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهللا غير  والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكالم من قوله: ((" : الطالب

هل لنا من األمر  الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم: (( الحق ظن الجاهلية )) ثم أخبر عن الكالم

 لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا )) فليس مقصودهم بالكلمة األولى من شيء ))؛ وقولهم: ((

, ولما إثبات القدر ورد األمر كله إلى اهللا؛ ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة األولى لما ذموا عليه والثانية

قل إن األمر كله هللا )) وال كان مصدر هذا الكالم ظن الجاهلية؛ ولهذا قال غير  عليه بقوله: ((الرد  حسن

  ." بالقدر التكذيبإن ظنهم الباطل هاهنا هو  :واحد من المفسرين

لو شاء اهللا ما  ((كلمة واحدة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة؛ ملا قال املشركون: : انظر إىل الكلمة,  الشيخ

 )) ولو شاء اهللا ما أشركوا ((رد اهللا هذه احلجة؛ وملا أراد تسلية حممد صلى اهللا عليه وسلم قال:  نا ))أشرك

ولو شاء اهللا ما أشركوا  ((واحدة حجة يف موضع غري حجة يف موضع؛ قول اهللا تعاىل: الكلمة الفصارت هذه 

ليسلي الرسول عليه الصالة والسالم  ,علهم مشركونليبني لنبيه أن األمر بيد اهللا، أن األمر بيد اهللا هو الذي ج ))

قصدهم بذلك معارضة الشرع و  لو شاء اهللا ما أشركنا )) ((ويرد األمر إىل مشيئته سبحانه وتعاىل؛ وملا قالوا: 

كذلك كذب الذين من  ((صار ذلك مردودا غري مقبول؛ هلذا قال:  ,واالستمرار على ما هم عليه ,بالقدر

   .كذبوا بالشرع حمتجني بالقدر حىت ذاقوا بأسنا  ,يعين ما كذبوا بالقدر بأسنا ))قبلهم حتى ذاقوا 

  ...: السائل

ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء؛ رمبا يوفق للصرب؛ لكن صرب األنبياء ال يعدله صرب؛ أيوب ابتلي ببالء : الشيخ

  عظيم وصرب .

  مأمون ؟ معبعض السلف  قالإن اهللا ال يغفر ذنب فالن كما  :هل جيوز أن نقول :السائل

إذا كان هذا الظن استبعادا لرمحة اهللا فهذا حرام ومن ظن السوء؛ ألن اإلنسان جيب أن يعلم أن اهللا بيده  :الشيخ

مقاليد كل شيء؛ وكم من إنسان كان عدوا لإلسالم منابذا لإلسالم مث صار من أنصار اإلسالم؛ وإن كان قصده 

يعين معناه أنه يظن أن اهللا ال يغفر له  ,األدلة الشرعية ال باعتبار القدر فهذا ال بأس بهال يغفر اهللا لفالن ملقتضى 

  ، ال أن اهللا ال يوفقه للتوبة يف املستقبل فيتوب؛ فهذا الفرق .ما فعل

هم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم فأكذبهم اهللا عزوجل تبعا لهم يسمعون من" ... : الطالب

ظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ في هذا ال

وأن األمر لو كان إليهم لما نفذ  ,القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم قادرين على دفعه

وقدره وجرى به  ه )) فال يكون إال ما سبق به قضاؤ قل إن األمر كله هللا القضاء؛ فأكذبهم اهللا بقوله: ((



لم يكن شاءه الناس أم لم  وما شاء اهللا كان والبد شاء الناس أن أبوا، وما لم يشأ ,علمه وكتابه السابق

؛ وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي ال سبيل إلى دفعه سواء كان لكم من يشاؤوه

كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب   وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد ,األمر شيء أو لم يكن لكم

عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم والبد سواء كان لهم من األمر شيء أو لم يكن؛ وهذا من أظهر 

  ." ه اهللا وأن يشاء ما ال يقعة الذين يجوزون أن يقع ما ال يشاؤ األشياء إبطاال لقول القدرية النفا

فصل، ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير هي " قال ابن القيم يف سياق غزوة أحد: : الطالب

ابتالء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من اإليمان والنفاق؛ فالمؤمن ال يزداد بذلك إال إيمانا وتسليما؛ 

هي ذكر حكمة أخرى و  والمنافق ومن في قلبه مرض البد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه؛ ثم

تقليصه وتنقيته وتهذيبه؛ فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل  تمحيص ما في قلوب المؤمنين, وهو

النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيالء الغفلة ما يضاد ما أورع فيها من اإليمان واإلسالم والبر 

قضت هذه المخالطة ولم تتمحص منه؛ فا لص منوالتقوى؛ فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخ

حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والباليا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه 

طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده وإال خيف عليه منه الفساد والهالك؛ فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه 

فلهم عليهم  ,نهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهمالكسرة والهزيمة وقتل من قتل م

  ."النعمة التامة في هذا وهذا 

ذكر املؤلف حكمتني من احلكم الكثرية اليت ذكرها يف هذه الغزوة اليت حصل  : بسم اهللا الرمحن الرحيم:الشيخ

أن يتبني املؤمن من املنافق إال باالبتالء؛  وهي ابتالء ما يف الصدور؛ ألنه ال ميكن ,فيها ما حصل على املؤمنني

وكم من إنسان كان ماشيا جاريا على حاله فإذا ابتلي ببلية تبني إميانه من نفاقه؛ فهذه من احلكم؛ من احلكم 

أيضا متحيص ما يف الصدور يعين ختليصه وتنقيته؛ وذلك كما قال ابن القيم رمحه اهللا: أن القلوب إذا كانت يف 

ت على ما هي عليه وعرض هلا من الفساد ما يعرض؛ فإذا حمصت ونقيت صارت نقية بيضاء عافية استمر 

  خبالف ما إذا مل تصب بأذى فإنه ال حيصل بذلك التمحيص .

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم وأنه بسبب  " : الطالب

 احتى تولوا؛ فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد به ك األعماللكسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بت

 ,عدوهم قوة؛ فإن األعمال جند للعبد وجند عليه والبد؛ فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره

ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه  ,فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها



والعبد ال يشعر أو يشعر ويتعامى؛  ,عمال العبد تسوقه قصرا إلى مقتضاها من الخير والشريغزوا عدوه؛ فأ

  ."مله بعثه له الشيطان واستزله به عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عففرارا اإلنسان من 

بسبب أعماهلم هذا أيضا فيها بيان من احلكم أن من توىل من املؤمنني الصادقني يف ذلك اليوم فإن ذلك : الشيخ

أي طلب زللهم حىت زلوا؛ والسيئات يتبع بعضها بعضا كما أن احلسنات يتبع بعضها  ,اليت استزهلم الشيطان ا

فإن تولوا فاعلم  ((بعضا؛ فقد يزل الرجل الصاحل مبعصية واحدة جتره إىل معاصي أخرى، كما قال اهللا تعاىل: 

أي بسبب إعراضه عن  ,يل اإلنسان عن احلق يكون بسبب منهفتو  اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ))أنما يريد 

  ربه.

وإنما كان عارضا عفا  ,ألن هذا الفرار لم يكن عن نفاق والشك ,ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم" : الطالب

سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما  مفعاد شجاعة اإليمان وثباته إلى مركزها ونصابها؛ ثم كرر عليه ,اهللا عنه

أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا  ا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم فقال: ((أتو 

  ."وذكر هذا  قل هو من عند أنفسكم إن اهللا على كل شيء قدير ))

أىن هذا، يعين كيف زم وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا  :هؤالء قالوا ملا حصل ما حصل يف غزوة أحد قالوا: الشيخ

أو لما أصابتكم مصيبة قد  ((عليه وسلم وحنن جند احلق وأولئك أولياء الشيطان فهزمونا ؟ قال اهللا تعاىل: 

قد أصبتم مثليها  ((ويف قوله:  قل هو من عند أنفسكم )) ((قال اهللا تعاىل: أصبتم مثليها قلتم أنى هذا )) 

هم الذين رحبوا ألم أصابوا مثليها، ففي غزوة بدر كان الذين قتلوا من  واية ظاهرة هلم حيث أم يكونتسل ))

؛ فأولئك املشركني سبعني والذين أسروا سبعني؛ ويف غزوة أحد كان الذين استشهدوا من الصحابة سبعني رجال

 ((قال: منهم سبعون فقط؛ ومع ذلك  ء إمنا استشهدوهؤال ,سبعون هذه مائة وأربعون قتل منهم سبعون وأسر

يف الصحيح أن رجال جاء إىل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا و  ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على المؤمنين ))

تاب عثمان ـ أن يسب عثمان رضي اهللا عنه أن يغ يريدو عنهما وهو مستظل يف ظل الكعبة فقال له: إن عثمان ـ 

اخلوارج يأتون باملتشابه،  هذا, ومل يبايع بيعة الرضوان؛ شف كيف  ,وفر يف أحد ,قال له: إن عثمان ختلف يف بدر

بدر فإن النيب صلى اهللا  يفتشابه؛ فقال له ابن عمر رضي اهللا عنه قال له: أما ختلفه املكل مبطل كل مبتدع يأيت ب

فطلب منه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتخلف من أجل أن  ,وإمنا خرج للعري ,عليه وسلم مل خيرج لقتال

أمر الرسول ومع ذلك مل يكن اخلروج بأي ابنة الرسول اليت هي زوج عثمان رضي اهللا عنه؛ إذا ختلف  ,ميرض ابنته

يكن؛  وإذا عفا فكأن شيئا مل ولقد عفا عنكم )) ((لغزوة؛ وأما فراره يف أحد فإن اهللا تعاىل قال فيه ويف غريه: 

وملا حصلت البيعة قال  ,وأما أنه مل يبايع بيعة رضوان فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسله إىل قريش ليفاوضهم



فبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده الكرمية عن  ؛) هذه يد عثمان( النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده الكرمية: 

 ,ارجع به إىل قومك :ثمان خري من يد عثمان لعثمان، مث قالفكانت يد رسول صلى اهللا عليه وسلم لع ,عثمان

ارجع ا إىل قومك؛ وهكذا جيب على كل إنسان أن يدافع عن أخيه  :، قالمرسله ايعين كأنه فهم أن أحد

ألن أهل الشر الذين يف قلوم زيغ يتبعون املتشابه  ,وأن حيذر من كيد أهل الشر ,املؤمن مىت وجد لذلك مدفعا

  ا به على الناس .ليشبهو 

حرف  قل )) ((عالمة استفهام مث قال: بعدها وضع  قلتم أنى هذا )) (( :اآليةيف  شيخ هنا جاء: السائل

  مثل االصطالحات اإلمالئية هل هذا جيوز يف القرآن ؟ ,مبتدأ

ألجل االستشهاد؛ وهلذا ليس من  هوأن هذه اآلية مل تسق من أجل التالوة إمنا ـ بارك اهللا فيك ـ أوال : الشيخ

كما جرى ذلك عن النيب عليه   ,السنة أن يستعني اإلنسان باهللا من الشيطان الرجيم عند تالوة اآلية لالستشهاد

م ألنه مل يقصد ل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيو يق رات ويستشهد باآليات القرآنية والالصالة والسالم عدة م

  التالوة. 

كتابة القرآن مبقتضى القواعد املعاصرة واخلروج عن خط عثمان رضي اهللا عنه فيه للعلماء ثالثة   ن مسألةوثانيا أ

أقوال؛ القول األول: أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغري الرسم العثماين؛ القول الثاين: أنه جائز مطلقا؛ ألن 

ر سوى هذا لرسم به املصحف يف الزمن األول؛ بدليل أنه لو قدر أن هناك رمسا آخ ,الرسم العثماين مل يتعبد به

ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم يف  ,أي شكل احلروف والكلمات ليس متعبدا به به,فالرسم ليس متعبدا 

ذلك الوقت على غري هذه الصفة لرسم املصحف به؛ وهلذا أمجع العلماء على جواز تنقيط احلروف وإعراا 

ط وليس فيه حركات؛ والقول الثالث: التفصيل بأنه إذا كتب ملتعلم ق ليس فيه نق, مع أنه فيما سبوتشكليها

فليكتب على حسب القواعد املألوفة عنده من أجل أن ال يغري، وإن كتب لعامل فيكتب على قواعد املصحف 

لصلواة وكذلك الربوا ، ولقرأ اثماين ملتعلم لقرأ الزكاة الزكوةالعثماين؛ ألنه مثال لو كتبنا على القواعد الرسم الع

وهكذا؛ فاملتعلم يكتب له على حسب القاعدة اليت يعرفها حىت ال يغري يف القرآن؛ هذا القول وسط بني القولني؛ 

حرتام آراء العلماء ؛ لكن القول الوسط فيه نوع من اوعندي أنه من حيث النظر أن القول باجلواز مطلقا أصح

ابع هنا كأنه ملا مل يكن املقصود بذلك التالوة إمنا هو االستشهاد كتبها على حتصيل املقصود؛ فالطرمحهم اهللا وفيه 

 تقدير اللغة .


